Minnesanteckningar Föräldraråd
21/9 2016
Närvarande: 17 föräldrar, Tommy Jönsson, Anna Lundblad, Niloofar Mehralie, Petra Rosenberg, Bodel Johansson,
Ann-Christin Ivarsson

1. Ann-Christin presenterar skolan och berättar att här finns en stor andel behöriga pedagoger samt att vi
har ökat ordentligt när det gäller meritvärdet. Det är positivt att vi har fått en till en och att vi har en
anställd personal som heter Tommy Jönsson som kan hjälpa till när det behövs.
2. Tommy berättar om att Surfacen alltid ska transporteras i den tillhörande väskan. Annars gäller inte
försäkringen. Det gäller både i skolan och hemma. Eleverna har denna dator i tre år. Tommy berättar
vidare att elever som inte har tillgång till Internet kan ladda ner läxor och annat via skolans Internet.
3. Vad säger eleverna om datorerna? Eleverna är positiva och jobbar med dem hemma. Någon förälder
upplever Surfacen som inte så positivt och har funderingar till att den skulle kunna stanna i skolan. Någon
upplevde att det var positivt att det fanns tangentbord till och att man kan ta loss och bara använda
”plattan”. Frågan är när eleverna får de – först i åk 4. F-klassen har Ipads och ytterligare 10 st. Vid behov
går det att låna F-klassens. Åk 6 och 9 kommer eventuellt få möjlighet att köpa ut den.
4. Tommy berättar om kommunens IKT-progressions plan. Vad eleverna ska kunna på de olika stadierna.
Den kommer att länkas av era barns mentorer i ett veckobrev.
5. Information om renoveringen. Det är nu dags för tredje etappen av sex planeringar och det är korridoren
mot byggnad ett som renoveras. Taket lyfts och fönster sätts in samt en tillbyggnad med två
grupprum/små klassrum. Sedan är det dags för ovanvåningen. Det är en byggarbetsplats och bullerplan
finns för att försöka säkerhetsställa en så god arbetsro som möjligt. Tänk så fint vi kommer att få det.
6. På 7-9 har vi två verksamma projekt just nu vilka är Pulsprojektet och Världsmedborgare Klippan med
Thomas Ekberg och Thomas Holst.
7. På klippans kommuns hemsida kan du gå on och se vilken mat det och skriva ut en gratis matkupong och
komma och äta med ditt barn någon dag. Här är länken:
http://klippan.se/utbildningbarnomsorg/mateniskolanochbarnomsorgen.814.html
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Det finns önskemål om att matsalen ska sälja fika igen. Men det är inte godkänt att vi hanterar kontanter.
Automaten i Hjärtat är dyr och det säljs inte så hälsosamma val.
Uppmuntra gärna era barn att ta med en frukt eller något annat att äta antingen på förmiddagen eller
eftermiddagen.
8. Inbjudan till föräldrarådet via mail fungerar blandat men har du inte fått kallelse skicka ditt namn och
mailadress till ditt barns mentor som sedan lämnar det till Petra Björklund på expeditionen.
Nästa föräldraråd är torsdagen den 1/12 kl 18-19.30
När du får kallelse via mail kom ihåg att svara om du kan komma eller om du har förhinder.

Vid datorn,
Anna Lundblad
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